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   :فتكتمل الصورة

 ميكن للدوالر عملة أقوى دولة يف العامل اآلن أن يكون اخلامت هل
   .جديد ميلكه ملك عظيم ؟ املبشر بنظام عاملي
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    ؟يا ترى هل كان كل شيء جمهزا من قبل 

  !!! لنتابع

 
   

               
 

 
  
   

  
  



 

 

 
 

 
            

 
  

 
 

  
 

   
 



 

 

 
 
 

  
  

 
                ! 

 
 

  
 



 

 

 
 

  !  ؟ مذابأتى هذا المعدن ال  القارئ نحاول أن نكتشف من أينأخيتعال بنا إذا 

  
  

 
 
 

  :الترميت
               

       
  

  
 

  . ؟ األبراج  إىل جانب املتفجرات و الطائرتني داخلهل استعمل الترميت 



 

 

   :الواليات المتحدة األمريكية صناعة تفجيرات المباني في

 


 
 

  ! 
  

 

    
 


  

 
  

 

 



 

 

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

TOSHIBA
New Stamp



 

 

  
 

 
  

   
      

 
  

              
     

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
   



 

 

 
  

 
  

 
 

  
  

 
 

                
  

 
     

 

  

 
 

  
 

 
 

  



 

 

 
 

   
  

             
   

  

               
 
 

  

    :و هذا ما حدث بالفعل

  
  

 

             
  

  

 
           



 

 

 
  

 

 
 

  

 
   

  

  

  

  



 

 

  المحافظين الجدد

 

 
 

  
  

            
 

  
 

 :  
  
   

   

 بكل بساطة   



 

 

 

  
 

 
  

             
 

  

  
 

  
  

    : كالركدريتشار و االبنعجيب بين الرئيس األمريكي جورج بوش حوار 

 
  



 

 

 

   
  

    

    

    

 
 

  
 

  
  

 

 

 



 

 

  املاسونية تتالعب بعقول أطفال العرب 
  

 : بوكيمونمسلسل 
 

 
 

  
 

  
   

 
 

 
   

  
 



 

 

   
  

 
 

 
   

            
  

  
   

  

  عدنان و لينامسلسل 
 

 

              
                



 

 

  
           

 
      

    
 

 
 

   :یقول كاتب التقریر

 
  

            
 

 

 
              

 ..        
 

  

              
  



 

 

 
 

  

 
 ..    

 
  

 

 
  

   

 
 



 

 

                
 
  
 

  
 

 
  

 
 

..عدنان         
  
 ..لينا 

  
 المرأة التي تعمل معه عالم و
 ..             

      
  
  ..جد لينا 

  

  

  

  



 

 

  

 
 

 ..   

الدجال جد لينا الدجال 

 

 
 
  



 

 

   :الدجال المسيح

  
 

 

   :لينا جد 

   
 
 

  ....فهل

 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

   

   .انتھى كالمھ جزاه هللا خیرا

TOSHIBA
New Stamp



 

 

 
         

 
    

 
  

 
  

 
  

 

   :oh-gi-yu مسلسل

 

    
 



 

 

 
  

 
 

               
 

  
 

  



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
  

 
 



 

 

  
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

  ! ألطفالنا نجمة الیھود تظھر جلیا ھنا ، لمن ال یستطیع التشكیك فیما یقدم

 

 
 

 .   



 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 ...........
  



 

 

  

 
 
 

 

 
   

TOSHIBA
New Stamp

TOSHIBA
www



 منتدي دليل الشاهد

 

لفهم الماسىنيت وأحذاث النهايت 

و إعادة الخالفت اإلسالميت 

 علي منهاج النبىة

 

http://www.alshahed.ahladalil.com 

 

http://www.alshahed.ahladalil.com/



